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 Milé čtenářky, milí čtenáři, 

právě jste otevřeli dubnové vydání školního časopisu 

Budíček.   

 Jaro je za dveřmi. Sněhu a mrazu i krátkých dnů 

už bylo dost. Jaro se chystá k rychlému nástupu 

k moci. Udržet s ním krok znamená, rozkvést: umět se 

smát, radovat se, skotačit. 

Stejně jako rozkvétá příroda, můžete rozkvést i vy.  

Tak jako začíná příroda od úplného začátku, můžete 

začít i vy. Jaro je krásným a pozitivním obdobím roku, 

které symbolizuje nové začátky. Každý den se naučte 

něco nového, co vám přinese radost z poznání. 

Redakce Budíčku Vám přeje vydařený začátek tře-

tího čtvrtletí, hodně sluníčka, které vám dodá sílu a 

energii.  

MILÍ ČTENÁŘI BUDÍČKU! 



PRANOSTIKY PRO JARO 

1. Kolik je v březnu mlh, tolik je v květnu mrazů. 

2. Když šlápneš na devět sedmikrásek najednou, 

přišlo jaro. 

3. Březnový vítr a dubnový déšť probouzí májové 

květiny. 

4. Časné jarní bouřky ohlašují teplé deštivé jaro. 

5. Vlhké jaro přivádí chladné léto. 

6. Omrznou-li kopřivy, omrznou i brambory. 

 



Hledali první projevy jara.  

Našli sněženku.  

Tu malou, křehkou hrdinku jara. 

Kolik energie, síly, houževnatosti a také velké dávky 

odolnosti je zapotřebí, aby jednoho dne pronikla 

zledovatělou vrstvou a odzvonila zimě drobným bílým 

lístečkem!  

Sklonili jsme se k bílému trsu a 

utrhli jeden kvítek. Ten jsme 

vylisovali a nalepili do literárního 

sešitu, který jsme tak dekorovali 

Řádem bílé sněženky za 

minulou i budoucí 

statečnost.  

Žáci 6. A 

 

Řád bílé sněženky 

 



  

SNĚŽENKA 

Když kalendář hlásí Hromnice,  

svátek v únoru,  

sněženka otevírá jaru petlice,  

pomáhá slunci nahoru. 

Sněženko, sněžná, sněž,  

ale ne sníh,  

sněž něžnost, ty to dovedeš. 

A hrubá zima zmizí na saních. 

 

Hanan a Ruba 7. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SNĚŽENKA 

Stonek, dva lístky a je venku 

zelená kolíbka pro sněženku. 

Ještě je v zavinovačce,  

je zcela malá, 

jinak by se polámala. 

Takhle si může klidně spát 

a lehounce se kolíbat.  

 

Kristýnka a Eliška 7.A 

Naše tvorba 



DĚTI  2. TŘÍDA 

Hasík 

 16. 2. 2018 dorazili v rámci projektu Hasík na návštěvu do 

2. B  dva profesionální hasiči. Jejich úkolem bylo žáky seznámit 

s profesí hasiče.  

S dětmi probrali například důležitá telefonní čísla, dobrý a zlý 

oheň nebo první pomoc. Hravou formou si s nimi vyzkoušeli 

volání na tísňovou linku a v zásahovém obleku a dýchací masce 

hráli s dětmi různé hry.  

Po celou dobu je doprovázel a pomáhal malý plyšový Hasík, se 

kterým si žáci po celou dobu společného povídaní mohli hrát. 

Nakonec každý obdržel hasičskou omalovánku a rozvrh hodin. 

Dětem se s Hasíky líbilo a těší se na jejich další návštěvu. 

Aneta Váchová 

 



FOTBAL NÁS STÁLE BAVÍ 

Halový turnaj  

Dne 1. 3. 2018 se žáci naší školy (Marcel Kaločai, Lukáš To-

máš, Václav Korejs, Alexej Ivanovskij, Mohamed Al Qufaish, 

Mohammad  Alsorihi, Wesam Wasl, Jiří Podroužek) zúčastnili 

okresního kola v halovém fotbale v SH Krupka. Ve skupině 

bylo celkem 5 týmů. Kromě nás soutěžila ještě ZŠ Buzulucká, 

ZŠ Bílá cesta, ZŠ Nové lázně, Gymnázium Bílina. Dva zápasy 

ze čtyř naši žáci vyhráli. Prohráli jsme se školami ZŠ Bílá ces-

ta a Gymnázium Bílina. Náš tým obsadil po dobrém výkonu 

třetí místo. Turnaj proběhl bez větších problémů a měl téměř 

hladký průběh. 

Zbyněk Hnilica 

 

Nakreslil Lukáš Loužek 
2. B 



 Článek do Budíčku 

Jsme žáčci 1. A a za půl roku, co chodíme do školy, jsme se 

naučili spoustu věcí. Naučili jsme se číst, psát, počítat a hodně 

dalších věcí jsme se dověděli například v prvouce. Rádi 

cvičíme, kreslíme, zpíváme a soutěžíme. 

Máme celoroční projekt „Čtení s knihovnou“ s paní 

knihovnicí Zuzánkovou z prosetické pobočky Regionální 

knihovny v Teplicích. Každé úterý hlasitě předčítáme před paní 

knihovnicí, abychom mohli být na konci školního roku 

„pasováni na čtenáře“. 

Pravidelně se také účastníme  besed v knihovně na různá 

témata. 

Paní učitelka Štiková nás seznámila  pomocí projektu 

„Cigaretka Retka“  o tom, jak je škodlivé kouření. V tomto 

projektu dále pokračujeme s naší třídní paní učitelkou. 

Žáci 1. A 

 

Zapsala: L. Kristová 

Jarní aktivity 



Blížící se Velikonoce 

 

 

     Už nyní se s dětmi pečlivě připravujeme na blížící se 

Velikonoce. Mají za úkol nosit do školy vyfouknutá vajíčka, na 

která pak budeme malovat voskem. Již jsme barvili vajíčka, 

vyráběli zajíčky a kuřátka. Dále si také povíme něco o 

velikonočních zvycích a zopakujeme si básničku „Hody, hody, 

doprovody“. V pondělí 26. 3. máme naplánovanou besedu 

v knihovně na téma „Velikonoce“. Děti se už na ni velmi těší a 

my věříme, že se jim beseda bude líbit a že si Velikonoce užijí.  

                 

 Mgr. Markéta Vavřičková, třídní učitelka III. A 

 



Soutěž Matematický klokan 2018 

Stejně jako v minulých letech, tak i v letošním školním roce se naše 

škola zúčastnila soutěže Matematický klokan. Jedná se o mezinárodní 

soutěž, kterou vymysleli dva francouzští učitelé a nazvali ji Kangourou, 

aby vzdali hold svým australským přátelům. Dnes probíhá již v 65 

zemích světa. Cílem je ukázat dětem, že při řešení netradičních úloh, 

zaměřených především na logické uvažování, mohou úspěch zažít i žáci, 

kteří matematiku nemají příliš v oblibě. Soutěž probíhá ve všech 

pořadatelských zemích vždy na konci března ve stejný den. Ve stejný 

okamžik tedy usedají do lavic žáci v České republice, Estonsku, Francii, 

Holandsku, Německu, Švédsku, Vietnamu, Mexiku a v mnoha dalších 

zemích, aby společně řešili zábavné úlohy z matematiky. V letošním roce 

proběhla soutěž v pátek 16. března. 

Žáci jsou rozděleni podle tříd do kategorií: Cvrček, Klokánek, Benjamin, 

Kadet. 

Žáků na prvním stupni se týkají první dvě kategorie – Cvrček (žáci druhé 

a třetí třídy) a Klokánek (žáci čtvrté a páté třídy).  

Nejlepšími řešiteli v letošním roce byli tito žáci: 

V kategorii Cvrček  

Adam Šnejdr  71b. ze třídy 3. B 

Shadi Salah  57 b. ze třídy 2. B 

Duong Ha Linh  56 b. ze třídy 3. B 

Arina Olijnyk 56 b. ze třídy 3. B 

V kategorii Klokánek: 

Jan Václavík 82 b. ze třídy 5. B 

David Kosáček 67 b. ze třídy 5. B 

Maxim Popov  64 b. ze třídy 5. B 



Ve středu 20. prosince 2017 přijeli za prvňáčky naší 

školy studenti z Prahy. Připravili si pro děti  tvořivé a 

pohybové aktivity. Děti se rozdělily do několika sku-

pin. Skupiny se vystřídaly na jednotlivých stanoviš-

tích. Na prvním stanovišti se zdobily perníčky, na dru-

hém se pracovalo s drátky a korálky. Třetí stanoviště 

bylo zaměřeno na zpěv koled a tanečky. Na čtvrtém 

stanovišti byla pro děti připravena  pohybová hra, na 

pátém stanovišti se hrálo divadlo. Na posledním sta-

novišti  četli studenti dětem pohádky. Na závěr si 

všichni společně zazpívali vánoční koledy a předali si 

drobné dárky. Celé dopoledne se děti velmi bavily, ce-

lá akce se jim moc líbila. S vyučujícími jsme se do-

mluvili na další spolupráci, která se po vzájemné do-

mluvě uskuteční příští rok. 

Děkujeme studentkám a studentům třídy ALT a jejich 

vyučujícím Mgr. Romaně Bartůňkové a Mgr. Janě Lin-

dové za přípravu a organizaci předvánoční akce a za 

podporu prvňáčků naší školy. 

 

   Předvánoční akce studentů Gymnázia Na Zatlance 

v Praze pro prvňáčky naší školy 



EDISON 2018 

PROJEKT EDISON  NA NAŠÍ ŠKOLE 

Ve dnech 28. 2. – 2. 3. 2018 na naší škole proběhl projekt 

EDISON, který je pod záštitou mezinárodní studentské organizace 

AIESEC. Název projektu Edison vznikl ze zkratky anglických slov 

Education (vzdělání), Drive (nadšení), Internationality (mezinárodní 

přesah), Students (studenti), Opportunity (příležitost), Network (síť 

kontaktů), a právě obsah těchto slov splnilo osm zahraničních 

studentů, kteří se podíleli na výuce jednotlivých předmětů napříč 

celým druhým stupněm. Jmenovitě to byli Gabriel Fonseca 

Villalobos (Costa Rica), Beatriz Maia (Brazil), Kiril Baukin (Ukraine), 

Yu-Xuan Chen (Taiwan), Zhi Wen Kuang (Malaysia), Gabriela 

Octaviani Budi Sekarini (Indonesia) a Anastasiya Grigoreva 

(Russia).  

Projekt je  určen vysokoškolským studentům z různých států 

světa. Pomáhá mladým lidem poznat nové zvyky, tradice, kultury a 

způsoby výuky a vzdělávání dětí a mládeže. Zároveň projekt 

umožňuje žákům setkat se s lidmi různých národností, s jinými 

vzory chování a jednání. Žáci také získali nové přátele, zejména 

pak kontakty, které jim mohou pomoci v případě jejich budoucích 

zahraničních cest či stáží. Žáci prolomili kulturní a jazykové bariéry 

a sami se podíleli na průběhu vyučování. Žáci tak měli možnost 

využít  své znalosti anglického jazyka. I při této akci jsme se opět 

přesvědčili, že výuka cizích jazyků má velký význam pro vzdělávání 

a přípravu žáků na budoucí studium. V rámci diskusí na různá 

témata získali novou slovní zásobu a možnost využít celého svého 

jazykového potenciálu. Žáci byli velmi motivováni  k vlastní aktivní 

účasti na jednotlivých hodinách. Učitelé měli zároveň možnost 

poznat své žáky v netradičních diskusních a debatních situacích, 



mohli zhodnotit současnou jazykovou úroveň a schopnost 

reagovat na otázky a dané situace. Zároveň učitelé získali 

praktickou zpětnou vazbu. 

Během zahajovacího ceremoniálu byli stážisté přivítáni 

pěveckým a tanečním vystoupením žáků 8. A., poté se sami 

stážisté krátce představili a následně byli seznámeni se vzdě-

lávací činností na naší škole. Stážisté byli také seznámeni 

s fungováním školy jako takové, školním stravováním a 

s mimoškolními a volnočasovými aktivitami. Stážisté se sami 

jedné z volnočasových aktivit zúčastnili, a to badmintonu. 

Následující den se zúčastnili komentované prohlídky AGC 

Arény Teplice. Zde získali informace o chodu teplického fot-

balového klubu, který má pro sport v Teplicích velký význam. 

Milým překvapení byly suvenýry, které si zástupce marketin-

gu FK Teplice připravil jak pro stážisty, tak i pro žáky.  

V pátek proběhlo závěrečné rozloučení a předání upomín-

kových předmětů. Stážisté  zhodnotili působení na naší škole, 

shrnuli své zážitky a poznatky. Zároveň také poskytli velmi 

významnou zpětnou vazbu  učitelům cizích jazyků. Studenti 

také popsali rozdíly mezi horizontálním a vertikálním systé-

mem vzdělávání.  

Všem studentům přejeme štěstí v osobním životě a mno-

ho studijních výsledků. Zároveň bychom chtěli poděkovat 

všem organizátorům projektu, žákům a zejména pak učite-

lům a koordinátorům.  

Mgr. Zuzana Kančiová, učitelka Aj a koordinátorka projektu 
ve škole 



Aktivita 

Karneval školní družiny 

 

28. února ve 14 hodin v tělocvičně naší školy se z CD Michala 

Davida ozvaly první tóny, které zahájily karneval školní družiny.

  

Na padesát krásných masek se postupně představilo.  Přivítali 

jsme korzáry, čarodějnice, kostlivce, princezny, Ferdu 

Mravence, Iron - Many , dokonce i lékaře a samozřejmě 

spoustu zvířátek. 

Program odstartoval žabák Froggy, který vyzval k tanci a 

soutěžím všechny zúčastněné. Poté co jsme se stali letadly, 

draky, miminky a předvedli různé tance na pokyn žabáka 

Froggyho, jsme si zahráli kloboukovou, na sochy, přenesli na 

lžíci míčky a odtančili s jablíčky mezi čely. 

Vyvrcholením maškarního reje bylo jako obyčejně vyhlášení 

nejkrásnějších masek. Ovšem k mimořádně vyvedeným 

převlekům měla porota neobyčejně těžký úkol a proto vyhlásila 

čtyři nejkrásnější masky. Lékaře – Šimona Ádiho, Ferdu 

Mravence – Tomáše Bradáče, Iron-Man – Briana Bílka, 

Jack Sperou – Ondřeje Adamce. 

Závěrečný tanec jsme si užili všichni a společně už se těšíme 

na další rej v maskách. 

 Irena Piewaková, vychovatelka ŠD 

 



 Dne 27. 2. 2018 proběhlo školní kolo recitační soutěže II. 

stupně naší školy. Soutěže se účastnily třídy 7. A, 8. A, 9. A.  

Ze sedmého ročníku postoupila dvě děvčata- Eliška 

Procházková a Ivanna Anikeeva. 

Z osmého ročníku získala pozornost posluchačů Tereza Ádiová. 

Devátý ročník reprezentoval Jan Hoang.  

Porota ve složení  Z. Kančiová, Z. Benediktová a D. 

Karmannová  rozhodla, že naši školu budou v následujícím kole 

reprezentovat děvčata Eliška Procházková a Ivanna Anikeeva. 

Jan Hoang i Tereza Ádiová se rozhodli dále nepostupovat 

z důvodů momentální časové zaneprázdněností jinými školními 

povinnostmi. 

Zuzana Benediktová, vyučující českého jazyka 

ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE 



časopis Základní školy s rozšířeným vyučováním informatiky a 
výpočetní techniky, Teplice, Plynárenská 2953 

 
Na obsahu a tvorbě časopisu se podílejí: žáci a učitelé ZŠ 
Plynárenská.   grafické úpravy  
    textový obsah Mgr. Zuzana Benediktová 
    grafické úpravy Ing. Vlastimil Klobása 
 
Časopis i další aktuality naleznete na: www.zsprosetice.cz 


